
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року №291 
м.Тернопіль

Про програму підтримки Головного 
управління Державної казначейської 
служби України у Тернопільській області 
з питань зберігання архівних документів 
стосовно виконання бюджетів 
на період 2021-2022 років

Розглянувши подання Тернопільської обласної державної адміністрації 
від 07 липня 2021 року № 01-5550/05, враховуючи рекомендації постійної 
комісії Тернопільської обласної ради з питань бюджету, відповідно до пункту 
16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Тернопільська обласна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму підтримки Головного управління Державної 

казначейської служби України у Тернопільській області з питань зберігання 
архівних документів стосовно виконання бюджетів на період 2021-2022 років 
(додається).

2. Тернопільській обласній державній адміністрації забезпечити реалізацію 
заходів, передбачених вказаною програмою.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії 
Тернопільської обласної ради з питань бюджету.

м.й. ГОЛОВКО

Ае^»ІЛЬСЬКА обласна

ІЗД,»



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Тернопільської обласної ради 
від 18 серпня 2021 року №291

ПРОГРАМА
підтримки Головного управління Державної казначейської служби 

України у Тернопільській області з питань зберіганим архівних документів 
стосовно виконання бюджетів на період 2021-2022 років

І. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення 
програми

Головне управління Державної казначейської 
служби України у Тернопільській обпік ті

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого 
документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення 
програми

доручення голови обласної державної адміністрації 
від 16 червня 2021 року № 48/01.02-03 „Про 
розроблення проекту прогрими підтримки 
Головного управління Державної казначейської 
служби України у Тернопільській області з питань 
зберігання архівних документів стосовно 
виконання бюджетів на 2021 -2022 роки"

3. Розробник програми Державний архів Тернопільської області
4. Співрозробники 

програми
Головне управління Державної казначейської 
служби України у Тернопільській області

5. Відповідальний 
виконавець програми

Головне управління Державної казначейської 
служби України у Тернопільській області 
(за згодою)

6. Учасники програми органи Казначейства Тернопільської області 
(за згодою)

7. Термін реалізації
програми

2021-2022 роки

8. Перелік місцевих
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми (для
комплексних 
програм)

обласний бюджет

9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів, 
необхідних для
реалізації програми, 
всього, у тому числі:

350 тис. гривень

коштів обласного
бюджету 350 тис, гривень__________



II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Упродовж 2020-2021 років Кабінетом Міністрів України і центральними 
органами виконавчої влади впроваджується ряд реформ у різних сферах 
діяльності, у тому числі щодо побудови дворівневої системи казначейського 
обслуговування бюджетів.

Так, для удосконалення управління державними фінансами, оптимізації 
процедур та механізмів обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку і 
звітності, враховуючи успішне впровадження електронних сервісів 
казначейського обслуговування, у тому числі програмно-технічних комплексів 
„Клієнт Казначейства - Казначейство” та „Є - Звітність”, Кабінетом Міністрів 
України 23 листопада 2020 року прийнято постанову № 1147 „Деякі питання 
функціонування територіальних органів Державної казначейської служби”. 
Відповідно до вимог зазначеної постанови управління Казначейства у містах, 
районах реорганізовуються шляхом приєднання до Головних управлінь 
Казначейства в областях та місті Києві. Тобто, перед працівниками органів 
Казначейства поставлено низку додаткових завдань для організації 
централізованого обліку асигнувань, здійснення публічних закупівель, обліку і 
збереження активів і зобов’язань, передачі від управлінь Казначейства, що 
реорганізуються шляхом приєднання до Головних управлінь Казначейства, на 
зберігання архівних документів Національного архівного фонду, термін передачі 
яких до державного архіву не настав, оригіналів невиконаних судових рішень, 
виконання яких гарантується державою, та інших документів постійного 
зберігання.

Документи Національного архівного фонду, що належать державі, 
утворилися в результаті діяльності органів Казначейства області та підлягають 
постійному зберіганню. Зокрема, це річні звіти розпорядників і одержувачів 
коштів як державного, так і місцевих бюджетів; річні звіти за доходами, 
видатками, кредитуванням та фінансуванням місцевих бюджетів, що 
функціонували і функціонують на території Тернопільської області; річні звіти 
про виконання державного бюджету.

У 18 архівних підрозділах органів Казначейства області зберігається більше 
26,7 тисячі архівних справ з річними звітами про виконання бюджетів, 
накопичена значна кількість документів (більше 10 тисяч справ) щодо особового 
складу (накази, трудові договори, особові справи працівників, зарплатні 
відомості тощо). Ці документи мають тривалий строк зберігання (до 75 років) і 
особливо важливі для працівників при призначенні пенсій та різних видів 
допомоги. Підвищена увага приділяється зберіганню оригіналів невиконаних 
судових рішень, виконання яких гарантується державою, на обліку в органах 
Казначейства області перебуває більше 15 тисяч таких рішень і ці справи 
стосуються питань соціального захисту населення.

Суспільний, науковий інтерес, інтерес правоохоронної системи до 
інформації щодо виконання бюджетів щороку збільшується. За останні 12 
місяців органами Казначейства області надано:
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відповіді на 318 звернень фізичних осіб і громадських організацій, у тому 
числі 106 інформацій про виконання бюджетів та 212 про надходження та 
використання асигнувань розпорядниками і одержувачами коштів;

відповіді на 736 запитів правоохоронних органів з питань надходження і 
використання асигнувань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

тимчасовий доступ у встановленому порядку за рішеннями судів до 94 
документів.

Забезпечення гарантованої збереженості архівних документів, у тому числі 
документів особового складу, оригіналів невиконаних рішень судів насамперед 
залежить від стану матеріально-технічної бази Головного управління 
Казначейства, яка потребує зміцнення, а також створення та дотримання 
оптимальних умов їх зберігання для підтримання в часі фізико-хімічних 
характеристик матеріальної основи документів.

Зменшення асигнувань на поточне утримання органів Казначейства України 
у 2021 році, зважаючи на зростання цін і тарифів на товари та послуги, не дасть 
можливості Головному управлінню Казначейства забезпечити належне 
зберігання зазначених документів та може призвести до їх псування і втрати. 
Такий стан бюджетного забезпечення значно ускладнює виконання функцій і 
завдань, покладених на органи Казначейства області, не забезпечує мінімальну 
потребу у видатках на гарантоване централізоване збереження архівних 
документів, термін передачі яких до державного архіву Тернопільської області 
не настав, документів особового складу, оригіналів невиконаних рішень судів.

III. Мета і завдання програми

Мета програми полягає у реалізації державної політики в галузі архівної 
справи в частині створення та забезпечення належних умов для зберігання 
Головним управлінням Державної казначейської служби України у 
Тернопільській області документів Національного архівного фонду, термін 
передачі яких до державного архіву Тернопільської області не настав, 
документів особового складу, оригіналів невиконаних рішень судів.

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми; строки і а 
етапи виконання програми

Реалізація програми забезпечить ефективне проведення державної політики 
у сфері архівної справи, казначейського обслуговування і сконцентрує зусилііч 
Головного управління Державної казначейської служби України у 
Тернопільській області на виконання завдань стосовно збереження докумг......
Національного архівного фонду, термін передачі яких до державного лрхіїїу 
Тернопільської області не настав, а також документів особового складу І 
оригіналів невиконаних рішень судів, прийнятих від районних ні 
Тернопільського міського управлінь Казначейства, які реоргані зонум...... і
шляхом приєднання.



Реалізацію заходів програми планується здійснити за рахунок коштів 
обласного бюджету в межах бюджетних призначень з урахуванням вимог статті 
85 Бюджетного кодексу України.

І Ірограма середньострокова і розрахована на 2 роки.
Завдяки програмі передбачається вирішити нагальні потреби Головного 

управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області 
шляхом:

відновлення роботи системи вентиляції архіву, розміщеного у напівпідвалі 
службового приміщення за адресою: м.Тернопіль, бульвар Т.Шевченка, 39;

проведення поточного ремонту приміщення: підлогового покриття, стін, 
стелі, стелажів, охоронно-пожежної сигналізації, освітлення у приміщенні.

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:
відновлення роботи системи вентиляції приміщення архіву;
проведення робіт з поточного ремонту підлогового покриття, стін, стелі, 

стелажів, охоронно-пожежної сигналізації, освітлення у цьому приміщенні.
Виконання програми дасть змогу:
створити умови для гарантованого зберігання документів Національного 

архівного фонду, термін передачі яких до державного архіву Тернопільської 
області не настав, а також документів особового складу та оригіналів 
невиконаних рішень судів;

зміцнити матеріально-технічну базу Головного управління Казначейства;
задовольнити в повному обсязі потребу громадян щодо доступу до 

публічної інформації, правоохоронних органів, судів в отриманні інформації та 
оригіналів документів щодо використання розпорядниками і одержувачами 
коштів бюджетних асигнувань.

У результаті впровадження заходів програми очікується:
покращення умов зберігання справ архівних документів, термін передачі 

яких не настав, справ щодо особового складу та оригіналів невиконаних рішень 
судів. Результативний показник ефективності становить 3,5 тис.гривень на 1% 
справ, забезпечених належними умовами зберігання;

забезпечення поточного ремонту підлоги, стін, стелі, стелажів, технічних 
засобів, призначених для вентиляції та освітлення приміщення, пожежної і 
охоронної сигналізації.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань програми становить 
350 тис. гривень.
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Ресурсне забезпечення програми підтримки Головної о управління 
Державної казначейської служби України у Тернопільській області і низань 

зберігання архівних документів стосовно викот..... и бюджетів
на період 2021-2022 років

і ис.гривень
Обсяги коштів, які пропонуються 
залучити на виконання програми

Роки виконання Усього витрат на 
виконання 
програми

2021 рік 2022 рік

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі:

250 100 350

державного бюджету — —
обласного бюджету 250 — —-
районного бюджету — — ——
державного бюджету — — ““““
бюджетів територіальних громад — —
інших джерел — — —
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Заплановані результативні показники програми

№ 
з/п Назва показника

Одиниця 
виміру

Вихідні дані на 
початок дії 
програми

Вихідні дані на 
завершення дії 

програми

3 них за роками

2021 рік 2022 рік
І. Показники продукту програми
1. Площа відремонтованої підлоги кв.м 0 66,2 66,2 0
2. Плаща відремонтованих стелажів пог.м 0 82 0 82
3. Площа шпакльованих окремими місцями і 

побілених стін
кв.м 0 207 207 0

4. Кількість перевірених та відремонтованих 
датчиків пожежної і охоронної сигналізації, 
розеток, вимикачів, світильників,
вент. каналів

шт. 0 19 0 19

II. Показники ес іективності програми
Середні витрати на 1% справ, забезпечених 
належними умовами зберігання

тис.гривень/ 
1% справ

0 3,5 2,5 1,0

III. Показники якості програми
Забезпечення належних умов зберігання 
архівних документів, підтримання фізико- 
хімічних характеристик їх матеріальної 
основи

тис.справ 0 26,7 19,1 7,6
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VI. Напрями діяльності та заходи програми

№ 
з/п Перелік заходів програми

Строк 
виконання 

заходу

Виконавці 
програми

Джерело 
фінансування

Орієнтовний обсяг 
фінансування (тис. гривень) Очікуваний 

результат
2021 
рік

2022 
рік

Всього

1. Вжиття скоординованих заходів 
для формування органами 
Казначейства області справ з 
метою їх передачі до Головного 
управління

2021-2022 
роки

органи 
Казначейства 

області, архівні 
відділи 

місцевих 
державних 

адміністрацій 
(за згодою)

не потребує формування у 
встановленому 
порядку архівних 
справ

2. Проведення комплексу робіт 3 
поточного ремонту підлоги, 
стін, стелі, стелажів, технічних 
засобів, призначених для 
вентиляції приміщення,
пожежної та охоронної 
сигналізації, освітлення

2021-2022 
роки

Головне 
управління 
Державної 

казначейської 
служби 

України у
Тернопільській 

області 
(за згодою)

обласний 
бюджет

250 100 350 створення умов для 
належного 
зберігання та 
підтримання в часі 
фізико-хімічних 
характеристик 
матеріальної основи 
документів

3 Приймання-передача 
документів на зберігання до 
Головного управління
Державної казначейської
служби України . у
Тернопільській області

2022 
рік

органи 
Казначейства 

області 
(за згодою)

не потребує приймання та
належне .
централізоване 
зберігання архівних 
документів

Всього коштів за програмою: 250 100 350
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VII. Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконання програми покладається на Головне управління Державної 
казначейської служби України у Тернопільській області. Координація та 
контроль за ходом виконання програми здійснюється державним архівом 
Тернопільської області, який контролює хід реалізації заходів програми, вносить 
пропозиції за обгрунтованим поданням виконавця щодо зміни строку виконання 
заходів програми, аналізує використання бюджетних коштів за призначенням.

Головне управління Державної казначейської служби України у 
Тернопільській області щороку до 10 січня та 10 липня року подає державному 
архіву Тернопільської області детальний звіт про хід реалізації програми.

Державний архів Тернопільської області забезпечує подання узагальненої 
інформації про хід виконання програми департаменту економічного розвитку і 
торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації, а також 
Тернопільській обласній державній адміністрації та Тернопільській обласній 
раді щороку до 20 січня та 20 липня впродовж терміну дії програми.

Керуючий справами 
виконавчого апарату 
Тернопільської обласної р

АПАРАТУ
24630220

ЗАГАЛЬНИЙ^
ВІДДІЛ

Т Р А \

О.М.СИРОТЮК
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